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Zápis z 54. zasedání Rady Kolejí a menz  

Univerzity Karlovy v Praze 

 21. 4. 2015  

Zasedání Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze se uskutečnilo 21. dubna 2015 od 16 hod. 

v prostorech Studentského klubu v Celetné ulici. 

Přítomní členové RKaM:  Jan Šimek (předseda), Jan Švadlenka (místopředseda), Petr Šimůnek, 
Miroslav Makajev, Alice Tejkalová (odešla dříve), Jakub Jeřábek (přišel 

později) 

Omluvení členové RKaM: Jakub Velkoborský 

Hosté:  Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Miroslava Hurdová (vedoucí Útvaru 
ubytovacích služeb KaM UK), Marek Lukáš (vedoucí Útvaru stravova-
cích služeb KaM UK), Jaromír Fix (vedoucí Ekonomického útvaru 
KaM UK), Tomáš Jelínek (kancléř Univerzity Karlovy) 

Program:  

1) Schválení programu 

2) Schválení zápisu z 53. zasedání 

3) Organizační řád KaM UK 

4) Výroční zpráva o hospodaření KaM UK 

5) Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze 

6) Různé 

Průběh zasedání:  

1) Schválení programu: 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

2) Schválení zápisu z 53. zasedání: 

Usnesení: 

Rada KaM UK schvaluje zápis z 53. zasedání v předloženém znění. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0 

Zápis byl schválen. 

3) Organizační řád KaM UK: 

J. Šimek informoval, že byl návrh organizačního řádu, který Rada KaM schválila při svém před-
chozím zasedání1, projednán v Kolegiu rektora UK, které k němu vzneslo několik připomínek. 
Dotázal se proto, zda je J. Macoun ochoten tyto připomínky předložit jako nový návrh organi-
začního řádu2. Po kladné odpovědi J. Macouna požádal J. Šimek T. Jelínka, kancléře UK, aby 

navržené změny blíže vysvětlil. 

                                                           

1  Viz zápis ze zasedání Rady KaM ze dne 2. 4. 2015, bod 3. 
2 Podle čl. 6 odst. 6 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb předkládá návrh organizačního řádu 
ředitel. 
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T. Jelínek nejprve poděkoval za to, že se Rada organizačním řádem rozhodla zabývat, a také 
za to, že se směl zúčastnit jejího nynějšího zasedání. Novelizace organizačního řádu je nezbytná, 
neboť probíhá také novelizace dalších interních předpisů univerzity. Největší změnou v nově 
schváleném organizačním řádu je zakotvení přímé kontrolní pravomoci Rady KaM vůči KaM UK 
(čl. 5). Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb s ní počítá, ale v návrhu organi-
začního řádu chyběla například povinnost mlčenlivosti u neveřejných dokumentů. Rektorát 
také požaduje, aby pro zahájení kontroly Radou KaM byl nutný souhlas rektora (podle textu 
schváleného při předchozím zasedání by stačilo, pokud by rektor nevyjádřil nesouhlas). Mlčen-
livost je nezbytná i u nově zavedené účasti kolejních rad při výběrovém řízení u stavebních za-
kázek (čl. 17 odst. 6). Další novinkou v organizačním řádu bylo zřízení disciplinární komise 
KaM (čl. 16 odst. 5 podle původního návrhu, odst. 4 podle návrhu rektorátu). Podle T. Jelínka je 
tato komise nadbytečná, protože tutéž pravomoc, kterou by měla získat nová komise, již 

podle organizačního řádu mají kolejní rady. 

T. Jelínek následně požádal, aby byly podobné změny napříště připravovány ve větší součin-
nosti s rektorátem UK. Pokud se nynější připomínky rektorátu podaří projednat, bude návrh 
organizačního řádu předložen Akademickému senátu UK při jeho zasedání 15. května tak, aby 

mohl předpis platit od 1. července 2015. 

Rada KaM poté prošla nový návrh organizačního řádu bod po bodu. Nakonec J. Macoun Radě 
KaM předložil ke schválení dokument, který s drobnými úpravami vycházel z návrhu rektorátu 

UK. Rada KaM k němu následně přijala usnesení: 

Rada KaM UK schvaluje Organizační řád Kolejí a menz Univerzity Karlovy v předloženém 

znění. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0 

4) Výroční zpráva o hospodaření KaM UK: 

J. Macoun Radu KaM požádal o projednání výroční zprávy o hospodaření, třebaže ji nezaslal 
v dostatečném předstihu před zasedáním. 24. dubna se totiž předává rektorátu a Rada KaM by 

už poté neměla možnost v ní navrhovat jakékoli úpravy. 

J. Macoun poté shrnul obsah výroční zprávy. Úvodem konstatoval, že je její text prakticky stejný 
jako předchozího roku. V uplynulém roce se podařilo splnit naplánované investiční akce. Nově 
byla zavedena elektronická kniha stížností v menzách, připravuje se bezdrátové připojení 
k internetu v kolejích, pokračuje zateplování kolejí, rekonstrukce studentských pokojů, apod. 
Hospodaření KaM UK je stabilní, rozpočet je připravován s cílem dosáhnout nulového výsledku. 
Ve stravování se zpomalil pokles vydaných obědů a zvýšily se výnosy. K tomu přispělo i pořá-
dání rautů či provoz bufetů (nově otevřen bufet na 3. lékařské fakultě UK). Přesto provoz stra-
vování zatím zůstává ztrátový. U ubytování se projevil meziroční pokles počtu ubytovaných, 
způsobený vývojem demografické křivky, který vedl k nižším výnosům. To se podařilo kom-
penzovat omezením nákladů (např. zateplením kolejí). Počet ubytovaných se v průběhu roku 
pohybuje mezi 9 a 10 tisíci, výjimku tvoří říjen a listopad (10-11 tisíc ubytovaných) a červen, 
červenec a srpen (4-5 tisíc). KaM UK postupně redukují nadbytečnou kapacitu (především ru-
šením vícelůžkových pokojů) a snaží se ubytování zkvalitňovat i diverzifikovat (např. vytváře-
ním pokojů v nadstandardní kvalitě). U kolejného na další rok se nepředpokládají výraznější 

výkyvy. Nový ceník bude předložen Radě KaM při jejím příštím zasedání. 

J. Macoun také sdělil, že jsou již prakticky připraveny dlouhodobé plány KaM UK, ale zatím ještě 
nejsou k dispozici jejich konkrétní texty. Ty budou projednány v rozšířeném kolegiu rektora 
v květnu 2015 a Radě KaM předloženy při jejím následném zasedání. 
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Následně J. Šimek otevřel diskuzi. M. Makajev komentoval část týkající se vymáhání pohledá-
vek. Pozastavil se např. nad tím, jak velkou trpělivost měly v roce 2013 KaM UK s firmou ASC, 
s. r. o., která rok neplatila za pronájem nebytových prostor, ale teprve po roce jí byl nájem 
vypovězen. J. Macoun odpověděl, že se to stalo za předchozího vedení KaM UK. V současnosti 
jsou pohledávky vymáhány mnohem důrazněji, např. u dluhů na kolejném již po druhém měsíci 
prodlení. To vedlo k tomu, že se meziročně stav pohledávek snížil. Na dotaz J. Švadlenky, co 
způsobilo dluh na kolejném ve výši 100 tisíc korun u jedné ubytované v roce 2007, J. Macoun 
vysvětlil, že se jednalo o zahraniční studentku, která si s tehdejším vedením KaM UK vyjednala, 
že kolejné zaplatí najednou, až obdrží stipendium. Po skončení ubytování však nic nezaplatila 
a vrátila se do Německa. Nyní již dluh prakticky není možné vymoci. J. Šimek poté upozornil, že 
v tabulce pohledávek u některých položek chybí uvedení důvodu jejich trvání po lhůtě splat-
nosti nad 180 dní, a doporučil to doplnit. Dále se zeptal, zda se ještě uvažuje o odprodeji někte-
rých starších pohledávek. V minulosti to Rada KaM doporučila u těch, u nichž je již nízká naděje, 
že by se daly vymoci. J. Fix vysvětlil, že se to zkoušelo, ale nebylo to příliš výhodné pro KaM UK, 

takže se od toho upustilo. 

Dále se J. Šimek dotázal na položku „dotace na ubytování a stravování“. Upozornil, že KaM UK 
neustále opakují, že na ubytování již žádné dotace nedostávají. J. Macoun vysvětlil, že se tak 
jmenuje pouze položka v účetnictví. Takto pojmenovaná Ddotace se ve skutečnosti týká pouze 
stravování. P. Šimůnek upozornil, že některé dotace MŠMT jsou využívány i na ubytování, jak 
vyplývá z tabulky č. 10.b. 

Po skončení diskuze Rada KaM přijala usnesení: 

Rada KaM UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Kolejí a menz Univerzity Karlovy 

za rok 2014. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0 

5) Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze: 

Rada KaM prošla bod po bodu nový návrh Zásad ubytování. Následně přijala usnesení: 

Rada KaM UK schvaluje Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze ve znění 

navržených úprav. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0 

6) Různé: 

a) Termín dalšího zasedání Rady KaM UK byl stanoven na čtvrtek 28. května 2015 od 15 hod. 
Na programu bude projednání ceníku na další akademický rok, rozpočet KaM UK a plán 
oprav a investičních akcí. 

b) J. Šimek dále informoval Radu KaM o anonymním dopise, který obdržel on a rektor. Text do-
pisu naskenuje a zašle jej do elektronické konference Rady KaM. Protože tento dopis obsa-
huje konkrétní obvinění vůči řediteli KaM UK, byla věc již předána kontrolnímu odboru rek-
torátu, který začal konat. Rada KaM bude s výsledky kontroly seznámena. 

Zapsal: J. Švadlenka 


